
Anvisningar för byte

Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Verktyg som du behöver

Det enda verktyg som krävs för installationen är en stjärnskruvmejsel (Phillips-mejsel).

Öppna datorn

1. Stäng av datorn.

Varning : Stäng alltid av datorn innan du öppnar den så undviker du att skada något i datorn eller någon del som du ska
installera. Öppna inte datorn och försök inte installera utrustning i datorn medan den är på. 

2. Vänta fem till tio minuter så att datorns inre delar hinner svalna.

Varning : När du just stängt av datorn kan delar inuti den vara mycket heta. Låt datorn svalna innan du fortsätter.

3. Koppla bort alla kablar från datorn utom nätsladden.

4. Ladda ur eventuell statisk elektricitet i kroppen genom att röra vid metallblecket på PCI-kortplatserna på datorns baksida.
(Figur 1)

Viktigt : Ladda alltid ut statisk elektricitet innan du rör vid någon del eller installerar något inuti datorn. Undvik att gå
omkring i rummet tills du är klar och har stängt datorn.

5. Dra ur nätsladden.
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6. Håll i serviceluckan på sidan och lyft spärren på baksidan av datorn. (Figur 2)

Varning : Serviceluckan och höljet kan ha vassa kanter. Var försiktig när du hanterar dem.

7. Ta bort serviceluckan och lägg den på en plan yta som är täckt med ett mjukt och rent tygstycke.

8. Ta bort luftdeflektorn och lägg den på ett mjukt och rent tygstycke. (Figur 3)

Viktigt : Kom ihåg att alltid sätta tillbaka luftdeflektorn när du är klar med arbetet inuti datorn. Power Mac G5 fungerar inte
korrekt om du inte sätter tillbaka luftdeflektorn.
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Ta bort de installerade styrskruvarna för hårddisken

1. Lås upp hårddiskspärren för den övre hårddisken genom att vrida den uppåt. (Figur 4)

2. Koppla loss datakabeln och strömkabeln från hårddisken.

3. Dra ut hårddisken ur hårddiskfacket. (Figur 5)

Viktigt : Om kretskortet är oskyddat på undersidan av hårddisken måste du hålla i hårddiskens sidor. Var försiktig så att du
inte rör vid kretskortet när du tar bort eller installerar en hårddisk. Det kan skada den.
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4. Ta bort de fyra styrskruvarna från hårddiskens sidor. (Figur 6)

Installera de nya styrskruvarna för hårddisken

1. Installera de fyra nya skruvarna på sidorna av den övre hårddisken. (Figur 7)

Viktigt : Använd bara de nya styrskruvarna på hårddisken. Kasta de gamla styrskruvarna och eventuella styrskruvar från
sidan av hårddiskfacket.

2. Upprepa steg 1 för den undre hårddisken.
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3. Om du vill ersätta den övre hårddisken, kontrollerar du att styrskruvarna ligger i linje med den mellersta skåran i hårddisk-
facket. Tryck sedan försiktigt in hårddisken i facket tills den snäpper på plats på den övre platsen. (Figur 8)

4. När du ersätter den nedre hårddisken ser du till att styrskruvarna ligger i linje med den nedre skåran i hårddiskfacket. Skjut
sedan in hårddisken tills den snäpper på plats.

5. Anslut strömkabeln och datakabeln till den övre hårddisken.

6. Vrid ner hårddiskspärren så att hårddisken hålls på plats.

7. Upprepa steg 4–5 för den nedre hårddisken.
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Stänga datorn 

1. Sätt tillbaka luftdeflektorn genom att sätta in de tre flikarna längst ner på deflektorn i de tre skårorna i botten av datorhöljet.
Vrid sedan upp deflektorn så att den ligger jämnt mot höljets överkant.

Viktigt : Se till att du sätter tillbaka luftdeflektorn innan du sätter tillbaka serviceluckan. Om luftdeflektorn inte är installerad
fungerar inte datorn korrekt.

2. Sätt tillbaka luckan.

Anm : Kontrollera att spärren är skjuten uppåt innan du sätter tillbaka luckan. Om spärren är skjuten neråt går inte luckan
att sätta in i höljet på rätt sätt.

3. Tryck ner spärren så stängs och låses serviceluckan.

Varning : Starta aldrig datorn om inte alla inre och yttre delar sitter på plats och datorn är stängd. Om du använder datorn
när den är öppen eller det saknas delar, kan det skada både dig och datorn.
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